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ETABLERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL - HØRINGSUTTALELSE FRA
HOLMESTRAND KOMMUNE

Det vises til brev fra HOD av den 04.07.11 med høringsfrist den 17.10.11

Holmestrand kommune støtter i hovedsak prinsippet om innføring av nasjonal kjernejournal og det
helsefaglige grunnlaget for dette. Videre støttes generelt vurderingene av at dette gir klart større
helsemessige gevinster for pasientene enn personvernulempene for de samme.

Vi er imidlertid svært skeptiske til bruk av eksisterende informasjonskilder som for eksempel
reseptveilederen til annet formål enn opprinnelig bestemt for formålet kjemejournal.

Vi støtter den innholdsmessige skisseringen av nasjonal kjernejournal.

Vi støtter forslaget om reservasjonsrett for kun hele kjernejournalen, fremfor muligheten for
reservasjon mot kun deler av den, og fremfor samtykkeordning.

Grunnet den utstrakte bruk og tilgjengelighet nasjonal kjernejournal vil få vil vi støtte
begrensningen av bruk overfor for eksempel arbeidsgiver, forsikringsselskaper, påtalemyndighet
osv.

Vi ser for oss at manuell registrering i registeret, gjort av helsepersonell, av en stor del av
opplysningene vil være regelen i mange år fremover.

Utfra erfaringene i bl.a. England, Danmark og Nederland synes følgende svært viktig for at vi i
Norge skal lykkes med nasjonal kjernejournal;

• Brukervennlige systemer må sikres for registrering og lesing.
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Det må sikres statlig finansiering av maskinvare, ekstra kostnader til
programvareutvikling og —lisenser,elektronisk kommunikasjon fro de aktørene som skal
registrere inn i kjemejournalen, spesielt fastleger. Erfaring fra Danmark er at elektronisk
kommunikasjon lykkes grunnet et slikt statlig ansvar

Statlig finansiering av arbeidet med registrering av opplysninger i kjernejournalen.

Begrense grupper personell som kan hente ut opplysninger, f. eks. leger og kun enkelte
andre grupper helsepersonell.

Det er viktig at ansvarlig (databehandlingsansvarlig) for kjernejournal som
virksomhetsovergripende behandlingsrettet register (H.dir. eller andre) gis de finansielle muligheter
som kreves for at registeret skal bli vellykket, dvs, inneholde de opplysninger som helsepersonell
trenger for å gi sikker helsehjelp, samt at disse har tilgang til dette. Dette betyr økonomiske
ressurser til å sette helsetjenesten i stand til å bruke de teknologiske løsningene og gjøre arbeidet
med registreringen i kjernejournalene.

Uttalelsen er gitt foreløpig administrativt og vil følges av politisk vedtak så snart dette er mulig.

Vennlig hils

Ole J
Kom u er e
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